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50 χρόνια τουρκικής µετανάστευσης στην Αυστραλία
Μέσα από τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας καταγράφεται, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Peggy Giakoumelos στη σελίδα 
του SBS News, η ιστορία της τουρκικής κοινότητας στην Αυστραλία που ξεκίνησε µε τη συµφωνία µετανάστευσης του 
1967 – την πρώτη συµφωνία που έκανε η Αυστραλία µε χώρα που η πλειοψηφία του πληθυσµού ήταν µουσουλµανική

Η περασµένη Κυριακή σηµα-
τοδότησε τα 50 χρόνια από 
τότε που η πρώτη οµάδα 
Τούρκων µεταναστών προ-

σγειώθηκε στην Αυστραλία, µετά 
από τη συµφωνία που υπογράφηκε 
µεταξύ των δύο χωρών το 1967. 
Την εποχή εκείνη η Αυστραλία είχε 
αρχίσει να εγκαταλείπει την πολιτι-
κή της Λευκής Αυστραλίας. Στο σπίτι της οικογένει-
ας Kaya, στο Σίδνεϊ, τρεις γενιές Τουρκοαυστραλών 
µίλησαν για τη ζωή στην Αυστραλία. Ο 97χρονος 
Yasser Kaya έφτασε µε την πρώτη πτήση από την 
Τουρκία στις 14 Οκτωβρίου 1968, ένα χρόνο µετά 
την υπογραφή της συµφωνίας µετανάστευσης. «Στην 
πραγµατικότητα, µου άρεσε η Αυστραλία από κάθε 
άποψη. Είναι µια όµορφη χώρα. Είναι πολυπολιτι-
σµική. Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισµούς 
τα πάνε πολύ καλά µεταξύ τους. Βλέπουν ο ένας τον 
άλλο ως αδελφό. Εξαιτίας αυτού, δεν υπάρχουν προ-
βλήµατα. « Ο Yasser Kaya µετανάστευσε ελπίζοντας 
να εξοικονοµήσει αρκετά χρήµατα για να αγοράσει 
ένα σπίτι στην Τουρκία, αλλά τελικά αποφάσισε να 
κάνει την Αυστραλία το σπίτι του. Ενώ η ζωή στην 
Αυστραλία ήταν γενικά καλή, ο ρόλος της Αυστραλίας 
στην Καλλίπολη κατά τη διάρκεια του Α ‘Παγκοσµίου 
Πολέµου ήταν η αφορµή για την πρώτη του επαφή 
µε ένα Αυστραλό συνάδελφο του. «Μιλούσαµε συχνά 
αλλά όταν έµαθε ότι ήµουν Τούρκος, σταµάτησε να 
µου µιλάει. Τον ρώτησα γιατί δεν µου µιλούσε πια 
και µου είπε ότι ο παππούς µου σκότωσε τον παππού 
του... Του ρώτησα πού σκοτώθηκε και µου είπε στην 
Καλλίπολη. Στην πτήση του 1968 ήταν και η Fatima, 
η σύζυγος του κ. Kaya, µε τα παιδιά τους. Αρχικά, η 
κ. Kaya πίστευε ότι η οικογένεια θα µείνει για λίγα 
χρόνια και τελικά θα επιστρέψει στην Τουρκία. «Στην 
αρχή, θέλαµε να κερδίσουµε χρήµατα και στη συνέ-
χεια να επιστρέψουµε στην Τουρκία για να αγοράσου-

µε ένα σπίτι. Αλλά δεν 
συνέβη. Εργαστήκαµε 
εδώ και τα παιδιά µου 
µεγάλωσαν εδώ. Όταν 
άρχισαν να πηγαίνουν 
στο σχολείο, σκέφτηκα 
ότι είναι δύσκολο πλέ-
ον να συνεχίσουν το 
σχολείο στην Τουρκία 

... Αλλά πηγαίναµε στην Τουρκία συχνά για διακοπές 
µε την οικογένειά µου». Με την υπογραφή της συµ-
φωνίας πραγµατοποιήθηκαν ενηµερωτικές εκστρα-
τείες για την δυνατότητα εργασίας στην Αυστραλία, 
µε τις οποίες ενθάρρυναν τους Τούρκους να µετανα-
στεύσουν µε υποσχέσεις για εργασία, προσιτές κατοι-
κίες, ατέλειωτο ήλιο και σέρφινγκ. Περίπου 19.000 
Τούρκοι µετανάστες έφθασαν στην Αυστραλία µετα-
ξύ 1968 και 1974 µέσω της συµφωνίας. Ήταν ένα 
σηµαντικό βήµα στη σταδιακή κατάργηση της πολι-
τικής της Λευκής Αυστραλίας- µετά την επανεξέτα-
ση της µεταναστευτικής πολιτικής το 1966 -η οποία 
σταµάτησε επίσηµα το 1973. Ο Οµότιµος Καθηγητής 
Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας του 
Σίδνεϊ Andrew Jakubowicz υποστηρίζει ότι «µετά την 
ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1960, πολλοί Ιτα-
λοί και Έλληνες και άλλοι µετανάστες από τη Νότια 
Ευρώπη άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους, 
καθώς η ευρωπαϊκή οικονοµία είχε αρχίσει να βελτι-
ώνεται. Έτσι, η Αυστραλία αναζητούσε νέους εργαζό-
µενους, ιδιαίτερα βιοµηχανικούς εργάτες». Ενώ ένας 
µικρός αριθµός τουρκοκυπρίων είχε µεταναστεύσει 
στην Αυστραλία κατά τις προηγούµενες δεκαετίες, η 
συµφωνία µετανάστευσης του 1967 ήταν η πρώτη 
µε χώρα που η πλειοψηφία του πληθυσµού της ήταν 
µουσουλµανικός. Οι πρώτοι µετανάστες ήταν κυρίως 
σουνίτες µουσουλµάνοι, οι περισσότεροι από αυτούς 
αγρότες, αλλά µαζί τους έφτασαν και µικρές οµάδες 
µε κάθε είδους πολιτικές πεποιθήσεις, Κούρδοι, Αλε-

βίτες και άλλοι. Ο καθηγητής Jakubowicz υποστηρί-
ζει ότι υπήρξε επίσης ένας µικρός αριθµός µετανα-
στών που έστειλε η ίδια η τουρκική κυβέρνηση. «Σε 
αυτό το µείγµα µεταναστών υπήρχαν και άνθρωποι 
της τουρκικής κυβέρνησης, όπως για παράδειγµα 
γίνεται στη Γερµανία, και παρακολουθούσαν τι συ-
νέβαινε ανάµεσα στις τουρκικές κοινότητες». Αλλά η 
συντριπτική πλειοψηφία ήταν συνηθισµένες οικογέ-
νειες που αναζητούσαν µια καλύτερη ζωή. Υπήρχαν 
λίγες υπηρεσίες υποστήριξης για την κόρη της Kaya, 
την Ujet που έφθασε στην Αυστραλία σε ηλικία 11 
ετών. Ήταν άλλοι µετανάστες που την βοήθησαν να 
εγκλιµατιστεί. «Έξω από τη ζωή µας στο σπίτι, στο 
σχολείο είχαµε κυρίως Έλληνες φίλους γιατί µοιάζα-
µε, µαζί τους, στο φαγητό και τον πολιτισµό. Είχαµε 
κάνει πολλούς Έλληνες φίλους, περισσότερους από 
ότι από οποιονδήποτε άλλη µεταναστευτική οµάδα». 
Η κ. Kaya λέει ότι το γεγονός ότι είχαν έρθει από µια 
µουσουλµανική χώρα δεν έκανε όση εντύπωση κάνει 
σήµερα. «∆εν ήταν θέµα τότε, τότε ήταν πιο αποδε-
κτό. Τώρα δεν καταλαβαίνω καθόλου τι συνέβη. Οι 
Τούρκοι µουσουλµάνοι διαφέρουν πολύ από τις άλ-
λες µουσουλµανικές χώρες. ∆εν ήταν καθόλου θέµα. 
Όχι έτσι όπως είναι σήµερα. « Όσο για την Esther, 
την εγγονή που γεννήθηκε στην Αυστραλία, αισθά-
νεται ότι είναι ένας από τους νικητές της ιστορίας της 
µετανάστευσης. «Κάποια στιγµή υποτιµούµε πόσο τυ-
χεροί είµαστε και το λέω και εξ ονόµατος της αδελ-
φής µου και των ξαδέλφων µου. Είµαστε ευλογηµέ-
νοι που είχαµε µια οικογένεια που ήρθε εδώ χωρίς 
τίποτα και που κατάφερε να µας προσφέρει µια πολύ 
καλή ποιότητα ζωής. Πιστεύω ότι αυτό που λέω εκ-
φράζει όλες τις οικογένειες µεταναστών και τα παιδιά 
τους, όλους τους ανθρώπους της ηλικίας µου που µας 
δόθηκαν όλα τα εφόδια να κάνουµε τη ζωή µας».
Σήµερα ζουν περίπου 60.000 µετανάστες στη Αυ-
στραλία που µιλούν την τουρκική γλώσσα και πολλοί 
περισσότεροι µε τουρκική καταγωγή.

Ujet Kaya: “Eίχαµε κυρίως 
Έλληνες φίλους γιατί  
µοιάζαµε… Οι περισσότεροι 
φίλοι µας στο σχολείο  
ήταν Έλληνες…»

Έκκληση μεγάλου αριθμού γιατρών να 
απομακρυνθούν τα παιδιά από το Ναουρού
Ε κατοντάδες γιατροί έχουν 

υπογράψει µια αναφορά 
που καλεί τον Αυστραλό 
Πρωθυπουργό Σκοτ Μόρι-

σον να ακούσει τις εκκλήσεις για 
µεταφορά των παιδιών προσφύ-
γων και των οικογενειών τους από 
Ναουρού για επείγουσα ιατρική 
φροντίδα. Περίπου το 5% όλων 
των εγγεγραµµένων ιατρών στην 
Αυστραλία υπέγραψε την επιστο-
λή που παραδόθηκε στον κ. Μό-
ρισον τη ∆ευτέρα. Σχεδόν 6,000 
γιατροί ζητούν από την κυβέρνηση 
να αποµακρύνει τα 80 παιδιά από 
το Ναουρού εξαιτίας σοβαρών προ-
βληµάτων ψυχικής και σωµατικής 
υγείας. «Η ιατρική κατάσταση είναι 
επείγουσα για αυτήν την ευάλωτη 
οµάδα», αναφέρουν οι γιατροί. «Οι 
γιατροί, (συµπεριλαµβανοµένων 

των γιατρών που έχουν εργαστεί 
στο Ναουρού), έχουν επανειληµµέ-
να εκφράσει τις ανησυχίες τους και 
έχουν αναφερθεί σε εκτεταµένες και 
σηµαντικές επιπτώσεις στη σωµατι-

κή και ψυχική υγεία των παιδιών 
που βρίσκονται στα κέντρα κράτη-
σης. «Σας καλούµε να αποδείξετε 
την εµπιστοσύνη σας στο ισχυρό 
σύστηµα υγειονοµικής περίθαλ-

ψης που έχουµε στην Αυστραλία 
και να ακολουθήσετε τις συστάσεις 
των ειδικών ιατρών και να φέρετε 
αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες 
τους στην Αυστραλία», αναφέρουν 
οι υπογράφοντες. Ο παιδίατρος, 
εκπρόσωπος της Αυστραλιανής Ια-
τρικής Ένωσης ∆ρ Paul Bauert, ο 
οποίος έχει εξετάσει ασθενείς στο 
Ναουρού, ανέφερε ότι πρόκειται 
για µια θλιβερή κατάσταση που 
θα µπορούσε εύκολα να αποφευ-
χθεί. Η AMA άσκησε πιέσεις στην 
κυβέρνηση για να αλλάξει την πο-
λιτική της για το Ναουρού, αλλά 
µόλις τον περασµένο µήνα ο πρω-
θυπουργός Σκοτ Μόρισον απέρρι-
ψε την έκκληση των γιατρών. «∆εν 
θα θέσω σε κίνδυνο την προστασία 
των συνόρων της Αυστραλίας», δή-
λωσε ο κ. Μόρισον.




